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Michał Wojtyniak – mieszka-
niec Kątów nie tylko w naszej gmi-
nie, ale również w sąsiedniej
gminie Krzywiń znany jest ze swo-
jej pasji. Pan Michał kocha historię.
Dawne dzieje nie są mu obce. Od
wielu lat pasjonuje się tym przed-
miotem. Szczególnie lubi historię
naszego regionu oraz dzieje
dawne – losy Piastów z uwzględ-
nieniemWielkopolski krzywińskiej,
międzyludzkie powiązania, historie
ich miłości, ślubów, czy traktatów
małżeńskich, wydarzenia mające
miejsce na terenie Wielkopolski
południowo-zachodniej, okres na-
poleoński.

- Ciekawą postacią jest też
Dezydery Chłapowski. Jedno
czego nie lubię, to historii najno-
wszej, bo jest zakłamana – mówi.

Michał Wojtyniak od dziecka in-
teresował się historią. Z zapartym
tchem czytał książki o minionych
dziejach. Przyjemność badania
przeszłości rozbudził w nim Jan
Słowikowski, nauczyciel historii w
Szkole Rolniczej w Bojanowie, do
której pan Michał chodził. Przy-
znaje, że zachęciła go również te-
lewizja… bo dawała same nudne
programy.

- Albo filmy amerykańskie,
gdzie podstawowym narzędziem
był nóż albo pistolet. Nic cieka-
wego nie wnoszą, nic nie przed-
stawiają – mówi.

Wieczorami bierze więc
książkę w ręce i czyta.

- Często nawet do północy –mówi żona Anna.
Michał Wojtyniak nie tylko czyta

uzupełnia swą wiedzę również bio-
rąc udział w spotkaniach z profe-
sorami uniwersyteckimi,
archeologami, czasem zdarza mu
się zadawać trudne pytania, czy
nawet podważać prawdziwość wy-
głaszanych teorii. Zresztą nie bez

Nie tylko regionalista
- Udało mi się w bibliotece zdobyć taką książkę – Michał Wojtyniak pokazuje tom „Życie imyśl Jana Koźmiana”. Nie kryje zadowolenia. Spędzi nad nią zapewne kilka nocy i poświęcijej czas wolny w ciągu dnia.

racji.
- Każdą książkę czytam po

dwa, trzy razy, bo za pierwszym
podejściem nie wyłapuje się
wszystkich szczegółów.

W bibliotekach zaczyna już bra-
kować opracowań na tematy histo-
ryczne, których nie znałby pan
Michał. Swoją pasją zaraził też
swoje dzieci a i żona osłuchała się
z niektórymi faktami historycznymi,
bo przecież jak się do czegoś cie-
kawego dotrze, to trzeba się tym z
rodziną podzielić.

Na co dzień zajmuje się prowa-
dzeniem gospodarstwa, jest rolni-
kiem, ojcem czworga dzieci,
mężem. To nie przeszkadza mu
być również historykiem. History-
kiem amatorem, choć wiedzą do-
równującym niejednemu
naukowcowi. Nie posiada żadnych
dokumentów potwierdzających
zdobycie wiedzy historycznej. Ale
jej istnienia nie sposób zakwestio-
nować.

Opowiada on o ludziach żyją-
cych przed wiekami, o regional-
nych zdarzeniach, o
ciekawostkach, jakich nie ma w
podręcznikach, np. że figura św.

Jana Nepomucena odwrócona jest
tyłem do ulicy, bo wskazuje na ko-
ściół w Czerwonej Wsi. Przywołuje
postać Laskonogiego, wspomina o
Awdańcach – potomkach wikin-
gów. Doskonale zna dzieje Chła-
powskich i pochodzenie nazw
miejscowości. Fakty z historii lo-
kalnej łączy z dziejami Polski. Zna
tytuły i autorów opracowań. Mówi,
że wiele książek zawiera błędy i
nieścisłości.

- W wypowiadaniu poglądów na
temat wydarzeń trzeba być ostroż-
nym, a słowo „prawdopodobnie”
jest bardzo na miejscu. My, wygła-
szając opinie, jesteśmy nauczeni,
że oceniamy kogoś jako postać
dobrą lub złą, a takich ludzi nie ma.
Wszyscy mają wady i zalety, po-
pełniają błędy i robią dobre uczynki
– mówi pan Michał.

Pan Michał jest członkiem To-
warzystwa Ziemi Osieckiej i Towa-
rzystwa Ziemi Krzywińskiej. To
drugie - co miesiąc organizuje
spotkania z naukowcami, regiona-
listami. W tych spotkaniach pan
Michał w miarę możliwości i wol-
nego czasu uczestniczy. Tam słu-
cha, zadaje pytania i wciąż
poszerza swoją wiedzę. Jeśli tylko
uda mu się trafić na ciekawe źródło
czy opracowanie, zaraz kseruje
najważniejsze informacje. Chociaż
one i tak zostają w jego głowie.
Dlaczego czuję się również zwią-
zany z ziemią krzywińską?

- Podział administracyjny jest
sztucznym podziałem. Podział pa-
rafialny jest ważniejszy, a my nale-
żymy do parafii Czerwona Wieś,
która podlega pod Krzywiń.

Można więc powiedzieć, że Mi-
chał Wojtyniak jest regionalistą
dwóch gmin, a te gminy dzielą się
między sobą jego wiedzą.

ALDONA KORBIK

Kto posiada niepotrzebnysprzęt elektryczny i elektro-niczny może się go pozbyć.W sobotę 17 maja zorganizo-wany zostanie wywóz takichodpadów.
Zużyte lodówki, pralki, ku-

chenki, odkurzacze, żelazka, tele-
wizory, odbiorniki radiowe,
komputery, narzędzia elektryczne i
sprzęt do koszenia trawników oraz
zużyte źródła światła, świetlówki i
linie kompaktowe odbierane będą
bezpłatnie w wyznaczonych pun-
ktach miejscowości.

Zwracamy jednak uwagę na to,
iż zużyty sprzęt z wymontowanymi
akumulatorami, silnikami, agrega-
tami czy innymi źródłami energii
nie kwalifikuje się już jako sprzęt
elektroniczny i elektryczny ale jako
złom i taki nie będzie odbierany.

Przypominamy również, że jeśli
ktoś chce się pozbyć zużytego
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego poza wyznaczonym
przez burmistrza terminem musi
za ten wywóz zapłacić. Warto więc
poszukać zużytych maszyn i po-
zbyć się ich teraz, by nie zalegały
w domach, czy na podwórkach.

Sprzęt należy dostarczyć do
godziny 9 do niżej podanych
miejsc:
- Kąkolewo – przy świetlicy wiej-skiej,
- Frankowo – przy świetlicy wiej-skiej,
- Dobramyśl – pobocze drogi przyposesji nr 3a (dom sołtysa),
- Grodzisko – przy świetlicy wiej-skiej,
- Świerczyna – plac przed kościo-łem (przy drzewie),
- Kleszczewo – przy świetlicy wiej-skiej (boisko do koszykówki),
- Miąskowo – przy posesji nr 4,
- Kąty – przy posesji nr 48 i 49(przystanek szkolny),
- Trzebania – przy świetlicy wiej-skiej,
-Wojnowice – utwardzony plac zaświetlicą wiejską,
- Popowo Wonieskie – obok re-mizy strażackiej (przy transforma-torze),
- Ziemnice – obok świetlicy wiej-skiej (przy transformatorze),
- Osieczna – Plac 600-lecia (przybudynku Miejsko-GminnegoOśrodka Kultury); na ulicy Lesz-czyńskiej (plac za przystankiemautobusowym),
- Łoniewo – utwardzony placprzed świetlicą wiejską,
- Wolkowo – pobocze drogi przyposesji nr 10 (dom sołtysa),
- Witosław – koło przystankuszkolnego (przed blokiem),
- Drzeczkowo – przy posesji nr 19(dom sołtysa).

Zbiórkasprzętu

Przede wszystkim o Dniu Matki, bo to jedno z piękniejszych świąt w
roku. Przypada 26. Ale ten miesiąc rozpoczyna się Świętem Pracy oraz
świętem narodowym Polski, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Potem 8 maja jest Dzień Zwycięstwa. Warto wiedzieć, że tego samego
dnia obchodzi się też Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Dzień Biblio-
tekarza i Bibliotek. Swoje święto w maju obchodzą również pielęgniarki -
przypada ono 12. A później, 15 maja, na świecie obchodzi się Międzyna-
rodowy Dzień Rodziny, a więc właściwie jest to święto każdego z nas.

W maju jest jeszcze Światowy Dzień Telekomunikacji - 17. 05. i Świa-
towy Dzień Kosmosu - 21. 05. oraz Międzynarodowy Dzień Muzeów - 18.
05. i Światowy Dzień Rozwoju Kultury - 31. 05. Warto jeszcze powiedzieć,
że ostatni dzień maja to szczególny czas dla palaczy. Od 1988 roku Świa-
towa Organizacja Zdrowia ustanowiła 31 maja dniem bez papierosa. Pa-
miętajmy więc, by choć tego dnia zrezygnować z nałogu.

Nie zapomnij w maju


